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הים

הנשים המוסלמיות בצרפת מתחילות לחוות על בשרן את
האיסור הטרי על לבישת בורקיני  -בגד ים צנוע  -בחופי הים,
לאחר ששוטרים החלו לדרוש מהן להסיר את הכיסויים
הצנועים ולקנוס אותן" .אני במדינת זכויות האדם ,אבל לא
רואה זכר לחירות ,שוויון ואחווה" ,הטיחה אחת מהן
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הוכרחה להחליף בגדים | צילום :דיילי מייל

האיסור על הבורקיני עולה שלב :ארבעה שוטרים צרפתיים תועדו כשהם ניגשים
לאישה מוסלמית בחוף הים בניס ודורשים ממנה להסיר את הלבוש המסורתי
מעליה  ואז מפקחים עליה בעודה עושה זאת .בנוסף ,האישה נקנסה והוזהרה לא
לנהוג כך בעתיד.
לעדכונים נוספים ולשליחת הסיפורים שלכם  היכנסו לחדשות  2בפייסבוק
על פי דיווחים ,אישה נוספת בחוף הים בקאן נקנסה וגורשה מהחוף לאחר שעטתה
על ראש צעיף .לדבריה ,שלושה שוטרים איימו עליה בגז פלפל לעיני ילדיה חרף
העובדה שלא לבשה בורקיני אלא הסתפקה בצעיף" .הם גזענים ,ורק רצו להשפיל
אותי" ,האשימה.
מדובר בשני אירועים נוספים בשרשרת תקריות סביב ההחלטה מעוררת המחלוקת
בנושא הבורקיני ,בגד הים שנועד לענות על צרכי הקהילה המוסלמית בצניעות בעת
רחיצה בים או בבריכה :לפני מספר ימים נחשף סרטון ובו שוטרים חמושים
ממתינים לנשים החובשות כיסויי ראש שייצאו מהים על מנת להעיר להן על כך,
ודיווחים על קנסות בגובה  38אירו שניתנו לארבע נשים שרחצו בקאן בעודן לבושות
בורקיני.
"איפה החופש ,השוויון והאחווה?"
"אפילו לא התכוונתי לרחוץ בים ,אלא רק לשכשך רגליים" ,סיפרה אחת מהן.
לדבריה ,לבשה את הבגדים הצנועים היות והם גרמו לה להרגיש בנוח ומנעו
חשיפה מיותרת לשמש ,וכלל לא הייתה מודעת לאיסור על לבישתם בים" .לא ממש
עקבתי אחרי הסיפור בחדשות" ,הודתה.
"היום אסור לנו להיות בים  מחר זה
עלול להיות ברחוב" ,המשיכה" ,מה
אם יום אחרי זה יהיה אסור לי כלל
להתפלל? אני במדינת זכויות האדם,
אבל לא רואה שום זכר לחירות ,שוויון
ואחווה" ,עקצה" ,אני זועמת על כך
שזה יכול להתרחש בצרפת".
ראש עיריית קאן ,השמרן דייויד
ליסנרד ,התייצב לצד השוטרים.
"איפה ערכי זכויות האדם?" | צילום :דיילי מייל
לדבריו" ,שמלת רחצה שמפגינה
השתייכות דתית" אינה רצויה
בתקופה בה צרפת היא יעד לטרור מצד ארגון "המדינה האיסלאמית"  דאע"ש.
לדבריו ,כל בגד העשוי להצביע על קשר לארגון טרור הוא פוגעני ,ומשכך מפריע
לסדר הציבורי.
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בינתיים ,ראשיד נקאז ,איש עסקים צרפתיאלג'יראי ,הציע לשלם עבור הנשים את
הקנסות .לדבריו ,מדובר באיסור "מדכא ולאהוגן" ומשכך יצא ביוזמה" .אני בעד
חוק שייצא נגד בעלים הכופים על נשותיהם ללבוש ביגוד מסוים או להישאר בבית",
הבהיר" ,אבל אני גם בעד חוקים שיאפשרו לנשים הללו להסתובב בחופשיות
ברחובות  חופש התנועה ,כמו כל חירות ,הוא בסיסי בדמוקרטיה".
מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן
תגיות :אסלאם צרפת
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